
tel)

RouAua
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BrCAZ

CONSILIUL LOCAL

HorAnAne
Pentru aprobarea Contractului Colectiv de muncd al personalului contractual

din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al Consiliului Local

incheiat intre primdrie si reprezentantii salaria{ilor

Consiliul Local al OraguluiBicaz, Judelul Neam!;

AvAnd in vedere Prevederile:
-Legii nr. S3i2003- Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile 9i completirile ulterioare,

-le6ii nr.2B4l2O10- Lege cadru privind salarizarea unitard a personalului plStit din

fonduri publice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,
-Legii nr.6212011 a dialogului social, republicati;
-t-loiararii Guvernului ni. za'tz.otl pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profesionale imediai superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din

fonduri publice;
-Legea 

'nr. 
112016-pentru modificarea gi completarea Lggji dialogului social nr. 6212011.

-Hoierarii Guvernului nr.25011992 privind concediul de odihnd 9i alte concedii ale

salaria{ilor din administralia publicd, din regiile autonome cu specific deosebit gi din

unititile bugetare, (r);- 
linand cont de adresa lnspectoratului Teritorial de Munci Neamt nr.

38642129.03.2016,
Ludnd act de expunerea de motive a primarului orasului Bicaz, domnul Nicolae

SdlSgean;
VdzAnd rapotul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului inregistrat sub nr. 8110116'08.201 6,' 
in conformitate cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale

Consiliului Local;
in temeiut art. 36 alin.(9), art.45 alin. (1) art. 49, si ale art 115 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 21S;2OO1 privind administra{ia publicd locald, republicat5, cu modificdrile si

bompletirile ulterioare,

HoTARA$rE
Art. 1 Se aprobd Contractul Colectiv de muncd al personalului contractual din

cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al Consiliului Local incheiat intre

primdrie si reprezentanlii conform anexei 1 ce face parte integranti din prezenta

hotdrAre;
Art.

hotdrdri se
Neam!.

Bicaz prin Compartimentul resurse Umane va duce laArt. 3 Primarul Oragului
indeplinire prezenta hotdrAre.

orasului, hotirdrea se va comunica persoanelor qiArt. 4 Prin grija secretarul
autoritdtilor interesate.
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Proigct "r.73Aviz Comisia 
fconomicd

V

2 prevederile Contractului Colectiv de muncd aprobat potrivit prezentei

aplicd de la data inregistrdrii acestuia la Inspectoratul Teritorial de muncd

Primar- Nico GEAN



NR.81 10/16.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirare privind aprobre contractului colectiv de munca pentru

angajalii cu contract individual de muncS din cadrul Primiriei oragului Bicaz in

Perioada 20'16 - 2018

AvAndinvedereprevederi|eLegiinr'62|2011adia|ogu|uisocia|,repub|icatacu
completdrile ulterioare, propun ,pr* uprobare consiliului Local al oragului Bicaz' proiectul

de hotdrare privind aprobarea contractului colectiv de munc5, pentru angajalii cu contract

individual de muncd, din cadrul PrimSriei oragului Bicaz, pentru perioada 2016-2018'
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COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
Nr.81 10/16.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotdrAre privind aprobarea contractului colectiv de muncd pentru

angajalii cu contract individual de munci din cadrul serviciilor publice

in conformitare cu :

- Legea nr. 6212011 a dialogului social, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

- Legea cadru nr.28412010 privind salarizarea unitard a personalului platit din
fonduri publice;

- Legea nr 53/2003 Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile si completirile
ulterioare;

- OUG nr 5712015 privind salrizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul
2016, precum qi unele mdsuri fiscale bugetare;

- HG nr 25011992, privind concediul de odihna si alte concedii ale salarialilor din
administrafia publica.

Propun spre aprobare Consiliului Local al oras,ului Bicaz, proiectul de hotarire privind

aprobarea contractului colectiv de muncd, pentru angajalii cu contract individual de

rnuncd, din cadrul Primdriei orasului Bicaz, pentru perioada 2016"2018.
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